
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

New Look Protect
Pečující sprej bez obsahu
silikonu a rozpouštědel
400 ml / 2897-337-1

New Look Protect se používá k jemnému čištění
a kvalitní péči a osvěžení gumových, plastových,
umělých a přírodních kožených zařízení v celém
interiéru motorových vozidel. Sprej pro péči o
kokpit vytváří hedvábně matný lesk na povrchech,
jako je palubní deska, loketní opěrky, konzoly a
police, má jemný prachový a antistatický účinek
a chrání ošetřené povrchy před stárnutím (např.
Před křehnutím a vyblednutím) před intenzivním
slunečním zářením . Ošetřené povrchy zůstávají
po delší dobu bez prachu, přidaná vůně dodává
interiéru příjemný charakter.
váže jemný povrchový prach
působí antistaticky
zanechává hedvábný lesk
jemně provoní interiér
čistí a ošetřuje vnitřní části vozidla
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Pokyny k použití
Aplikace: Plechovku před použitím protřepejte! Nastříkejte na ošetřované části a povrchy a
Otřete hadřík, který nepouští vlákna, abyste odstranili nečistoty a zajistili rovnoměrné rozložení. Plechovka je
vybavena speciálním ventilem a lze ji použít i nad hlavou.

NEBEZPEČÍ! Nepoužívejte na okna, volant, pedály a sedáky! Chraňte produkt před mrazem!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
New Look Protect je určen pro jemné čištění a kvalitní ošetřování a obnovu gumových, plastových,
koženkových a kožených povrchů v celém interiéru motorových vozidel.
Sprej pro ošetřování automobilového interiéru vytváří na površích, jako jsou palubní deska,
loketní opěrky, konzoly a úložné plochy, polomatný lesk, váže jemný povrchový prach,
působí antistaticky a ošetřené plochy chrání před stárnutím (např. před zkřehnutím a vyblednutím)
vlivem intenzivního slunečního záření.
Ošetřené povrchy zůstanou delší dobu bez prachu a vůně spreje dodá interiéru sympatický charakter.

technická data
400 ml aerosolová nádoba
Plechovka obsahuje více než 95% účinné látky
0% VOC (žádný útok na bezpečnostní konstrukční skupiny, jako jsou airbagy)


